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 PLANEAMENTO

Gabinete do Ministro

Despacho n.º 7419/2021

Sumário: Designa Patrícia Laires Pinheiro de Andrade Borges para o cargo de vogal do conselho 
diretivo da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P.

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P., abreviadamente designada por Agência, I. P., 
é um instituto público de regime especial, integrado na administração indireta do Estado, dotado de 
autonomia administrativa e financeira e património próprio sob superintendência e tutela do membro 
do Governo responsável pela área do planeamento.

Considerando a vacatura de um dos cargos de vogal do conselho diretivo da Agência, I. P., 
importa garantir o normal e eficaz funcionamento da Agência, I. P.

Considerando ainda que o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Ad-
ministração Central, Regional e Local do Estado (Estatuto do Pessoal Dirigente), aprovado pela Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, regula, no artigo 27.º, a designação em regime 
de substituição para cargos de direção superior, ali se estabelecendo que os cargos dirigentes po-
dem ser exercidos em regime de substituição nos casos de ausência ou impedimento do respetivo 
titular ou em caso de vacatura do lugar, nomeadamente durante o período temporal em que esteja 
em curso o respetivo procedimento concursal, devendo ser observados todos os requisitos legais 
exigidos para o provimento do cargo, com exceção do procedimento concursal a que se referem 
os artigos 18.º a 21.º da referida Lei.

Considerando, por último, que a agora designada evidencia a experiência profissional, a com-
petência técnica, a aptidão e a formação adequadas ao exercício do cargo.

Assim, nos termos do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 
atual redação, ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 19.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, 
que aprova a Lei -Quadro dos Institutos Públicos, na sua atual redação e em conformidade com 
o previsto no artigo 1.º e no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 140/2013, de 18 de outubro, na 
sua atual redação:

1 — Designo para o cargo de vogal do conselho diretivo da Agência para o Desenvolvimento 
e Coesão, I. P., a licenciada Patrícia Laires Pinheiro de Andrade Borges.

2 — A presente designação é efetuada em regime de substituição e tem como suporte a 
nota curricular da ora designada, publicada em anexo ao presente despacho e que dele faz parte 
integrante.

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de julho de 2021.

5 de julho de 2021. — O Ministro do Planeamento, Ângelo Nelson Rosário de Souza.

ANEXO

Identificação:

Nome: Patrícia Laires Pinheiro de Andrade Borges;
Data de nascimento: 25 de junho de 1970.

Habilitações Académicas e Formação Complementar mais relevante:

Licenciatura em Engenharia Civil pela Universidade de Coimbra — Faculdade de Ciências e 
Tecnologia — Departamento de Engenharia Civil;

Pós -graduação em Administração e Políticas Públicas no Instituto Superior de Ciências de 
Trabalho e Empresa — Departamento de Sociologia;

Formação complementar relevante, CAGEP — Curso Avançado de Gestão Pública, INA.
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Experiência profissional mais relevante:

Desde abril de 2015 — Diretora da Unidade de Coordenação do Fundo Social Europeu da 
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P.;

Membro suplente do Comité do FSE e do Grupo de Trabalho Técnico;
Chair da Community of Practices for Social Innovation no âmbito da cooperação transnacional 

do FSE;
Membro da Rede Transnacional do FSE para a Simplificação e da Rede Transnacional FEDER/

FC para Custos Simplificados;
Expert em Custos Simplificados no âmbito do programa da Comissão Europeia TAIEXREGIO;
De fevereiro de 2015 a abril de 2015 — Diretora Adjunta da Agência Nacional Erasmus+ 

Educação e Formação;
De outubro de 2012 a dezembro de 2014 — Vogal do Conselho Diretivo do IEFP e Coorde-

nadora do Plano Nacional de Implementação de uma Garantia Jovem;
Representante Nacional na Rede Europeia de Serviços Públicos de Emprego;
Membro do Comité Consultivo para a Livre Circulação de Trabalhadores;
Membro do Comité Técnico para a Livre Circulação de Trabalhadores;
Membro suplente do Comité do Emprego;
Membro suplente do Conselho para as Migrações;
Membro suplente do Comité Erasmus+;
Membro do Comité de Peritos sobre Destacamento de Trabalhadores;
Ponto de contacto na área do Emprego no Comité Progress;
Membro suplente do Conselho Consultivo do Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, I. P.;
Membro do Comité do Emprego, Trabalho e Assuntos Sociais (ELSA) da OCDE;
Membro do Grupo de Trabalho do Emprego da OCDE;
Representante Nacional na Rede HoPES, Head of Public Employment Services;
Grupo de Trabalho de Combate à Fraude e Evasão Contributiva, Avaliação dos Riscos e Fra-

gilidades do Sistema, Proposta de Atuação;
Entre 2005 e 2012 — Técnica Superior Assessora no Centro de Emprego de Tomar;
De junho de 2004 a agosto de 2005 — Diretora do Centro de Formação Profissional de Tomar;
Entre outubro de 2003 e junho de 2004 — Chefe de Serviços da Unidade de Formação do 

Centro de Formação Profissional de Tomar;
Desde 1998 — Técnica Superior do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., con-

trato precedido de Estágio Profissional com a duração de 1 ano;
De 1994 a 1998 — Professora e formadora em diversas escolas profissionais e centros de 

formação profissional.
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